
 

 

 

 

Exposa:

Sol·licita:

Documents adjunts:

  

 

  

 

  

 

  

Segons les Bases reguladores de serveis socials per a l’atorgament d’ajuts a persones necessitades aprovades a Junta 
de Govern el 22 de gener de 2013.

Demanda d'ajut social: Import €

Fotocòpia dels extractes bancaris dels últims 6 mesos on s’especifiquin els ingressos i la despesa d’habitatge.

Certificat d’ingressos: nòmina, pensió... 

Rebut d’habitatge (lloguer o hipoteca)

Altres (especificar):

La manca d’aportació d’algun dels documents anteriors s’hauran d’entregar en un termini màxim de 10 dies hàbils, a 
partir de la presentació de la demanda d’ajut. Passat l’esmentat termini, la demanda s’arxivarà sense necessitat de 
realitzar cap altre tràmit. Un cop realitzada l’entrevista es podrà sol·licitar documentació complementària.

Segons la Llei 3/2015 Article 102. Modificació de la Llei 2/2014

Es modifica el títol i l’apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic, que resten redactats de la manera següent:

«1. Habilitació de les administracions públiques competents en matèria de serveis socials

»1.1. S’habiliten les administracions públiques competents en matèria de serveis socials perquè puguin comprovar, d’ofici i sense consentiment previ 
de les persones interessades, les dades personals declarades pels sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de 
serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials, i, si escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de 
discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat de comprovar si es 
compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda.

»1.2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1.1, s’entén per unitat econòmica de convivència la formada per la persona
beneficiària amb el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins al segon grau de consanguinitat que hi conviuen en el
mateix domicili.»
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Sol·licitud d'ajut Serveis Socials

Declaro sota la meva responsabilitat:

- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta són certes.

- Que la documentació presentada indica tots els ingressos percebuts per la unitat familiar.

- Que la persona sotasignada i els membres de la unitat familiar constem empadronats al municipi de Calella, a l’adreça    
  indicada.
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Dades sol·licitant: 

Representant:

Localitat:

Correu electrònic:
Només per e-NOTUM 

Telèfon:

NIF/NIE/CIF:

Adreça notificació:

Mòbil:

NIF/NIE/CIF:

Vull rebre notificacions electròniques per e-NOTUM.

C.P.:

mailto:calella@calella.cat


 - Que no em trobo en cap de les circumstàncies establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general   
   de subvencions.

 - Que no he rebut, ni sol·licitat, cap altra subvenció o ajuda pública pel mateix concepte o, en cas afirmatiu el seu import  
   
  és de                                  €

- Que em comprometo a comunicar a l’Ajuntament, la sol·licitud o percepció de qualsevol altra ajut o subvenció pel          
    mateix concepte.

- Que em comprometo a notificar a l’Ajuntament de Calella qualsevol canvi que es produeixi, tant en la prestació de          
    serveis, com en la situació personal, familiar, social o econòmica de la unitat de convivència.

- Que estic assabentat/da que l’aportació de dades o documents falsejats o inexactes podrà ser motiu per cancel·lar la    
    meva sol·licitud, se’ns prejudici que es puguin emprendre les accions legals o procedents.

- Que, si som beneficiaris de l’ajut, ens sotmetrem a les actuacions de comprovació i control financer que faci                   
   l’Ajuntament

Accepto i em comprometo:

La resta de membres de la unitat de convivència designem com a representant amb relació a tots els procediments als 
quals donés lloc aquesta sol·licitud d’ajut social a qui figuri com a sol·licitant. El sol·licitant accepta aquesta representació 
(es requereix la signatura de tots els membres majors d’edat)

Plaça de l’Ajuntament, 9
08370 Calella

Tel. 93 766 30 30
Fax 93 766 05 76

calella@calella.cat
www.calella.cat

- El contingut de les bases aprovades per la Junta de Govern Local relatives a l’atorgament d’ajuts a persones 
  necessitades de Calella.

- Facilitar les dades reals que són requerides per a la concessió de l’ajut i declaro sota jurament que les dades 
  proporcionades són certes.

- Que la mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i l’acceptació de les bases que la 
  regulen.

- Que l’atorgament de subvenció resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per l’exercici corresponent.

- Que l’incompliment de qualsevol dels punts anteriors pot comportar que s’invalidi l’ajut demanat, en el moment en què
  es produeixi.
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Pels motius exposats demano que vulgueu admetre la present instància i que, previs els tràmits reglamentaris, accediu a la sol·licitud 
formulada.

Calella,  de/d'  de 

Signat,

Responsable del tractament: Ajuntament de Calella. Plaça de l’Ajuntament, 9. Finalitat del tractament: gestionar i donar resposta a la seva 
sol·licitud. Base jurídica: compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la 
sol·licitud. Destinataris: les vostres dades no es comunicaran a tercers excepte que sigui necessari per a donar resposta a la seva sol·licitud i d’acord 
amb la legislació vigent. Més informació del tractament de dades: http://www.calella.cat/proteccio-dades. Drets de les persones: podeu accedir a 
les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà – Exercici de drets, l’Ajuntament de Calella o mitjançant la seva seu electrònica (http://www.calella.cat/ajuntament-seu-electronica). 
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